
Διαβούλευση για λήψη απόφασης σχετικά με τις: “Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

στο δημοτικό δίκτυο για την εκτροπή κυκλοφορίας στην περιοχή του οικισμού Αβδού 

στα πλαίσια του έργου «Ύδρευση Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη – 

Έργα ενίσχυσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου»” 

 

Προκειμένου  να κατασκευαστεί στην περιοχή του οικισμού Αβδού και επί του χειμάρρου Πετρά 

μόνιμη γέφυρα 9,00m x 9,50m, ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. μας ζήτησε τον αποκλεισμό της περιοχής και 

διευθέτηση της κυκλοφορίας από υφιστάμενη οδό με την κατάλληλη σήμανση. Για αυτό το σκοπό 

υπέβαλλε μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 

Ο Δήμος, εξετάζοντας το αίτημα του ΟΑΚ Α.Ε. με τη συνημμένη σε αυτή μελέτη προσωρινών 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προτείνει τη λήψη των κάτωθι προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για 

τη διευθέτηση της κυκλοφορίας στο δημοτικό δίκτυο στην περιοχή του Αβδού: 

1. Τον αποκλεισμό του υφιστάμενου δρόμου που οδηγεί μέσα από τον οικισμό προς την Αγία 

Φωτεινή στον σημείο της υπό κατασκευή γέφυρας, με δυνατότητα πρόσβασης έως το σημείο της 

γέφυρας στους κατοίκους και στους επισκέπτες χωρίς όμως να τους παρέχεται η δυνατότητα 

διέλευσης από την γέφυρα εφόσον επιθυμούν να μετακινηθούν προς την κατεύθυνση της Αγίας 

Φωτεινής. Για το σκοπό αυτό στην διακλάδωση της επαρχιακής οδού «Χερσόνησος – Ορ. Λασιθίου» 

και επί της δημοτικής οδού, θα τοποθετηθούν πινακίδες του Κ.Ο.Κ. Π-25 (Οδός αδιέξοδη) μαζί με 

Κ-20 (Κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών στην οδό) καθώς και πινακίδα που προειδοποιεί για 

την παράκαμψη όπως αυτή παρουσιάζεται στο συνημμένο σχέδιο. 

2. Επί της δημοτικής οδού στην διακλάδωση προς την προτεινόμενη παράκαμψη θα τοποθετηθούν 

στο πινακίδες με την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ» όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο. 

3. Επί της οδού πριν και μετά την υπό κατασκευή γέφυρα θα τοποθετηθεί ανακλαστικό κόκκινο 

πλέγμα περίφραξης και αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου κατά μήκος του πλέγματος. 

Επιπροσθέτως, θα τοποθετηθούν σήματα του Κ.Ο.Κ. Ρ-7 (Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα 

οχήματα) και Κ-20 (Κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών στην οδό). 

4. Στην διασταύρωση που βρίσκεται στη θέση της υφιστάμενης γέφυρας από την οποία διέρχεται η 

παράκαμψη θα τοποθετηθούν πινακίδες με την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ» και «ΠΡΟΣ 

ΑΒΔΟΥ» προκειμένου να κατευθύνουν τους διερχόμενους οδηγούς. Σε αυτό το σημείο και στην 

αρχή του παράλληλου στο χείμαρρο αγροτικού δρόμου, θα τοποθετηθεί πινακίδα του Κ.Ο.Κ. Κ-20 

(Κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών στην οδό) μαζί με την πινακίδα Ρ-7 (Απαγορεύεται η 

είσοδος σε όλα τα οχήματα). 

5. Στην ενδιάμεση διασταύρωση της παράκαμψης θα τοποθετηθεί το σήμα και με τις δύο ενδείξεις 

«ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ» και «ΠΡΟΣ ΑΒΔΟΥ» όπως αυτό παρουσιάζεται στο συνημμένο σχέδιο. 

6. Στην διασταύρωση στο τέλος της παράκαμψης που οδηγεί αφενός στην Αγία Φωτεινής και 

αφετέρου στην υπό κατασκευή γέφυρα, θα τοποθετηθεί πινακίδα με την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ 

ΦΩΤΕΙΝΗ» για τους διερχόμενους από το Αβδού διαμέσου της παράκαμψης και με την ένδειξη 

«ΠΡΟΣ ΑΒΔΟΥ» για τους διερχόμενους από την Αγία-Φωτεινή. Στο σημείο εκείνο και στην αρχή 

του δρόμου που οδηγεί προς το Αβδού διαμέσου της υπό κατασκευή γέφυρας θα τοποθετηθεί 

πινακίδα του Κ.Ο.Κ. Π-25 (Οδός αδιέξοδη) μαζί με πινακίδα Κ-20 (Κίνδυνος λόγω εκτελούμενων 

εργασιών στην οδό). Στους διερχόμενους από την Αγία Φωτεινή και πριν τη διασταύρωση θα 

τοποθετηθεί πινακίδα Κ-20 (Κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών στην οδό). 



 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται, σε συνεννόηση με τους παρόδιους ιδιοκτήτες, για την ελαφρά διάνοιξη – 

καθαρισμό –βελτίωση της βατότητας των αγροτικών οδών της παράκαμψης με μηχανήματα του ούτως 

ώστε να εξασφαλιστεί πλάτος 4 μέτρων. 

Η ισχύς των ανωτέρω ρυθμίσεων θα είναι διάρκειας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης 

της εργοταξιακής σήμανσης. Μετά το πέρας των εργασιών οι εργοταξιακές πινακίδες θα αποξηλωθούν 

με ευθύνη του αναδόχου και η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί πάνω από τη νέα γέφυρα. 

Προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στην διαμόρφωση τοπικής κανονιστικής απόφασης 

σχετικά με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δημοτικό δίκτυο που 

επηρεάζεται από το κλείσιμο της δημοτικής οδού στην περιοχή του Αβδού , παρακαλούμε 

όπως έχουμε τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας, έως και την Παρασκευή 

21/8/2015 και ώρα 11:00. 

Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να αποστέλλετε είτε μέσω ΦΑΞ στον αριθμό 2897022977, 

είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: 

m.tzagakis@hersonisos.gr 


